ORIENTERINGSGRUPPAS KLUBBTUR TIL
SØRLANDSGALOPPEN
fredag 21. til søndag 23. juni 2019

O-gruppa arrangerer klubbtur for store og små, småtroll, nybegynnere og eliteløpere! Årets
tur går til Sørlandsgaloppen, både løp og vår overnatting er i Skien fritidspark. I området er
det mange andre aktivitetsmuligheter også, så dette blir en tur som passer for alle. Vi håper
dette frister både de som ikke har vært med på tur før, og de som er mer erfarne. Selv om vi
bruker en del tid på løpa, er det mye tid til sosialt samvær også.
Vi håper mange blir med. Nedenfor finner dere nyttig informasjon. Ta kontakt med Emma
hvis dere lurer på noe.
Løpa
•
•
•
•
•

Arena alle dager er Skien fritidspark.
Fredag 21. juni: sprint med første start kl. 18.00.
Lørdag 22. juni: langdistanse.
Søndag 23. juni: mellomdistanse.
Løyper for alle aldre og ferdighetsnivåer. Det er også klasser der en kan ha følge rundt
løypa.
• Mer informasjon kommer på arrangørens hjemmeside her:
http://www.porsgrunnol.no/sg19/ Se også på eventor.orientering.no etter hvert for mer
informasjon.

Reise og opphold
• For overnatting har vi bestilt leiligheter i Skien fritidspark. Det er firepersoners
leiligheter, med køyesenger, sovesofa, tekjøkken, TV og bad med dusj. Frokost er
inkludert. De reklamerer med enkle leiligheter for den aktive familie.
• Annen mat ordner vi selv.
• Vi kjører privatbiler.
Priser
• For de unge til og med 16 år er prisen 350 kroner for to netter, inklusive frokost. For
de over 16 år er prisen 700 kroner.
• Annen mat og transport til og fra betaler hver enkelt selv.
• Av startkontingenten må deltakere over 20 år betale 100 kroner pr. løp selv, resten
dekker orienteringsgruppa. Løpere til og med 20 år får alt dekket.
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Påmelding
• Send en e-post til o-gruppa@heia-heia.no eller en SMS til 41 41 44 83 (Emma) snarest
og senest 30. april 2019. Oppgi navn på alle som meldes på. Dette gjelder påmelding
til turen.
• Påmelding til løpa gjøres i Eventor, fristen er ikke kjent enda. De som ikke har bruker
i Eventor skal få hjelp til å opprette det hvis behov. Ta kontakt med Emma. O-gruppa
har også en del løperbrikker til utlån.
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